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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง การตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอรี่ กรณีศึกษา ร้านเบเกอรี่เวิลด์ 
กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)เพื่อศึกษาการตัดสินใจในการซื้อวัตถุดิบในการท าเบเกอรี่ กรณีศึกษา 
ร้านเบเกอร่ีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (2)เพื่อศึกษาการตัดสินใจในการซื้อวัตถุดิบในการท าเบเกอรี่ จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล (3)เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อวัตถุดิบใน
การท าเบเกอร่ี (4)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อวัตถุดิบในการท าเบเกอรี่ 
(5)เพื่อศึกษาปัจจัยภายนอก ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อวัตถุดิบในการท าเบเกอรี่ (6)เพื่อศึกษาปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการซื้อสินค้า และปัจจัยภายนอก ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อ
วัตถุดิบในการท าเบเกอรี่ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ลูกค้าผู้มาใช้บริการร้านเบเกอรี่เวิลด์ 
จ านวน 400 คน ผลการวิจัยคร้ังนี้พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการซื้อวัตถุดิบ
ในการท าเบเกอรี่ กรณีศึกษา ร้านเบเกอรี่เวิลด์ กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน  ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ประกอบด้วย ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย จัดโปรโมชั่น ด้าน
พนักงาน ผู้ให้บริการ กระบวนการในการให้บริการ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ลูกค้าพบเจอ รวมทั้งปัจจัย
ภายนอก ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยี ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจาก
ร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอรี่ ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่มีวางจ าหน่ายใน
ร้านค้า และพฤติกรรมการซื้อสินค้า ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอรี่ หรือ
กล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยที่ลูกค้าผู้ที่มาซื้อสินค้าให้ความส าคัญน้อยที่สุด  
ค าส าคัญ: การตัดสินใจซื้อวัตถุดิบท าเบเกอร่ี; ส่วนประสมทางการตลาด; พฤติกรรมการซื้อสินค้า 
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Abstract  

 Research subject A Study of the decision to buy baking materials case study 
bakery world store Bangkok. The objective is to (1)To study the decision to buy baking 
materials case study bakery world store Bangkok (2)To study the decision to buy baking 
materials case study bakery world store Bangkok by personal factors (3)To study the 
factors of marketing mix (7Ps) that affect the decision to buy baking materials case study 
bakery world store Bangkok (4)To study purchase behavior that affect the decision to buy 
baking materials case study bakery world store Bangkok (5)To study external factors that 
affect the decision to buy baking materials case study bakery world store Bangkok (6)To 
study 7Ps marketing mix factors, purchase behavior and external factors that affect the 
decision to buy baking materials case study bakery world store Bangkok. The sample group 
used in the research was 400 customers who came to the bakery world shop. The study 
indicated that different personal factors It does not affect the decision to buy baking 
materials case study bakery world store Bangkok. Marketing mix factors (7Ps): price, place, 
promotion, employee, service process and the environment that customers encounter. 
Including external factors: political, economic, social and technological affect the decision 
to buy baking materials. In respect of product and purchase behavior it does not affect the 
decision to buy baking materials, the factor that customers who buy the product give the 
least importance. 
Keywords:The decision to buy baking materials; 7Ps marketing mix factors; purchase 
behavior. 
 
บทน า 

 อุตสาหกรรมเบเกอรี่มีแนวโน้มเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมานิยม
บริโภคเบเกอรี่มากขึ้น อีกทั้งการเกิดขึ้นของร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ ตามชุมชนเมืองและสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ รวมถึงการแข่งขันของตลาดเบเกอรี่ที่สูงมากยิ่งขึ้น โดยมูลค่ารวมของตลาดร้านเบเกอร่ีตามชุมชนเมือง
มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มข้ึนถึง 9% ต่อปี และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การที่ตลาดเบเกอรี่มี
การเข้าออกที่ค่อนข้างง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่มีสื่อออนไลน์ครอบคลุมไปอย่างกว้างขวาง  
ท าให้การเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีท าเบเกอรี่และการบริหารช่องทางการจัดจ าหน่ายเบเกอรี่เ ป็นไปด้วยความ
ง่ายดายมากยิ่งขึ้น ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนั้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่
ควรให้ความสนใจ อุตสาหกรรมเบเกอรี่ในประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปได้อีก เนื่องจาก
ผู้บริโภคมีแนวโน้มความต้องการในหลายรูปแบบ (ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร) 
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 จากข้อมูลข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าวัตถุดิบเบเกอรี่ 
ประกอบกับผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะศึกษาเป็นกรณีศึกษาร้านค้าที่ได้ด าเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อน า
ข้อมูลจากการวิจัยไปต่อยอดและพัฒนากิจการให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยผู้วิจัยมองว่าในการเปิดกิจการ
ต่างๆจ าเป็นจะต้องศึกษาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของธุรกิจจนถึงการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า
หรือกลุ่มเป้าหมายในธุรกิจนั้น เพื่อที่ธุรกิจจะสามารถด าเนินกิจการได้ต่อไป เมื่อร้านค้าด าเนินมาในจุดหนึ่ง
แล้วจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงความยั่งยืนในธุรกิจนั้นๆ ตลอดจนยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปล งท าให้
ผู้ประกอบการจะต้องหาวิธีที่เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ ทั้งการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะช่วยเป็นแนวทางให้กับ
ผู้ที่สนใจที่จะเปิดกิจการได้น าไปพิจารณาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อน าไปปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจ และเป็น
แนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางด้านการตลาดของร้านค้าได้เป็นอย่างดี  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจในการซื้อวัตถุดิบในการท าเบเกอรี่ กรณีศึกษา ร้านเบเกอรี่เวิลด์ 
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจในการซื้อวัตถุดิบในการท าเบเกอรี่ กรณีศึกษา ร้านเบเกอรี่เวิลด์ 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อวัตถุดิบในการ
ท าเบเกอร่ี กรณีศึกษา ร้านเบเกอร่ีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้า ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อวัตถุดิบในการท า 
เบเกอร่ี กรณีศึกษา ร้านเบเกอร่ีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 

5. เพื่อศึกษาปัจจัยภายนอก ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อวัตถุดิบในการท าเบเกอรี่ 
กรณีศึกษา ร้านเบเกอร่ีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 

6. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการซื้อสินค้า  และปัจจัยภายนอก  
ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อวัตถุดิบในการท าเบเกอร่ี กรณีศึกษา ร้านเบเกอร่ีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 

ทบทวนวรรณกรรม  
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค               
 Simon (1960) ได้แบ่งชนิดของการตัดสินใจออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้    
 1.การตัดสินใจที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าหรือมีแบบอย่างไว้ล่วงหน้า (Programmed decisions) เป็น
การตัดสินใจตามระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนที่เคยปฏิบัติมาจนกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจ า 
 2.การตัดสินใจที่ไม่ได้ก าหนดหรือไม่มีแบบอย่างไว้ล่วงหน้า (Nonprogrammed decisions) เป็น
การตัดสินใจในเรื่องใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ โดยที่ผู้บริหารหรือ 
ผู้ตัดสินใจจะต้องค านึงถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนด้วย  
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ทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด      
 ปวีณา จ า เริญเกตุประทีป (2559) ส่วนประสมทางการตลาดจะมีส่วนประกอบที่ส าคัญ
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ทั้ง 4 องค์ประกอบนั้นมีความส าคัญที่ธุรกิจจะต้องใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดเป้าหมาย 

แนวคิดที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค    
 Philip Kotler and Gary Arnstrong ได้มีการอธิบายถึงการเกิดพฤติกรรมของผู้บริโภค ในรูป
แบบจ าลองพฤติกรรม (S-R theory) โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1)สิ่งกระตุ้นภายนอกของผู้ซื้อ หมายถึง  
สิ่งกระตุ้นทางการตลาดและอื่นๆ โดยนักการตลาดส่วนมากมักจะให้ความส าคัญกับสิ่งกระตุ้นจากภายนอก 
โดยพยายามที่จะจัดสิ่งกระตุ้นภายนอกโดยเฉพาะทางด้านการตลาดให้สามารถที่จะเป็นสิ่งที่จูงใจให้กับ
ผู้บริโภคให้เกิดความสนใจและความต้องการที่จะซื้อสินค้าขึ้น (2)ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ กล่าวคือเป็นส่วน
ที่ได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะของผู้ซื้อเอง อิทธิพลต่างๆนั้นมาจาก ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้าน
สังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางด้านจิตวิทยา (3)การตอบสนองของผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อมักจะมีการตัดสินใจ
ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การเลือกสินค้าที่จะมาตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ การเลือกผู้ให้บริการ การเลือก
ช่วงเวลาในการซื้อสินค้า เป็นต้น 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (PEST)   
 Thomas L. wheelen and J. David Hunger (2002) ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กร เป็นปัจจัยภายนอกที่อยู่ในระดับที่กว้างและมีผลกระทบในทางอ้อมต่อการปฏิบัติการขององค์กร  
ซึ่งประกอบไปด้วย          
 1.ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors) เช่น นโยบายและเสถียรภาพ
ของรัฐบาล การแก้ไขกฎหมาย และการปรับปรุงระเบียบต่างๆที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนวิธีการทางการ
บริหาร เป็นต้น          
 2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors) เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราภาษีและ
อัตราการว่างงาน เป็นต้น         
 3.ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม (Social-Cultural Factors) เช่น โครงสร้างทางเพศและอายุ ระดับ
การศึกษา ค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมและประเพณีตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคอุปโภค เป็นต้น
 4.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) เช่น การผลิตคิดค้นทางเทคโนโลยีต่างๆ 
เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น    

 

 

 



5 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตวัแปรตน้ (Indepent Variable)   

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจัจยัสว่นบคุคล 
- เพศ     
- อายุ 
- อาชีพ     
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
- ระดับการศึกษา    
- เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้า 
- ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ 
- ช่วงเวลาในการซื้อสินคา้ 
 
 ปจัจยัสว่นประสมการตลาด (7Ps) 
- ด้านผลิตภัณฑท์ี่มีวางจ าหนา่ยในร้านค้า 
- ด้านราคา 
- ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย 
- การส่งเสริมการขาย จัดโปรโมชั่น 
- ด้านพนักงาน ผู้ให้บริการ 
- กระบวนการในการให้บริการ 
- สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ลูกค้าพบเจอ 
 
 พฤติกรรมการซื้อสนิคา้ 
- จ านวนเงินในการซื้อสินค้า 
- ความถี่ของการซื้อสินค้า 
- ประเภทสินคา้ที่ซื้อในแต่ละครั้ง 
 
 ปจัจยัภายนอก  
- ด้านการเมือง 
- ด้านเศรษฐกิจ 
- ด้านสงัคม 
- ด้านเทคโนโลย ี

 

 

 

 

การตัดสินใจซื้อสินคา้จากร้านขาย

วัตถุดิบท าเบเกอร่ี กรณีศึกษา 

ร้านเบเกอร่ีเวิลด์ 

กรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรตาม  

(Dependent Variable) 
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วิธีการด าเนินการวิจัย  

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
รูปแบบของแบบสอบถามจากลูกค้าผู้ใช้บริการร้านเบเกอรี่เวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยในส่วนของการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าจากร้านเบเกอรี่เวิลด์ กรุงเทพมหานคร
โดยผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างจากวิธีของ Taro Yamane ที่มีค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความคาด
เคลื่อนร้อยละ 5 จะได้จ านวนตัวอย่าง 395 คน โดยผู้วิจัยได้เพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีก จ านวน 5 คน เพื่อคุณภาพ
ที่ดียิ่งขึ้นของข้อมูลที่ได้มา ดังนั้นจึงได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 400 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม เป็นวิธีวิจัยเชิงส ารวจที่ใช้แบบสอบถามทั้งแบบ
ปลายปิดและปลายเปิดได้ท าการแบ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน    
 ส่วนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนผู้ใช้บริการร้านเบเกอรี่
   เวิลด์ กรุงเทพมหานคร       
 ส่วนที่ 2  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทาง
   การตลาด ในลักษณะประเมินค่าความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating Scale)   
 ส่วนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมการซื้อสินค้า โดยเป็นแบบสอบถามที่ให้ผู้ตอบ
   แบบสอบถามเติมข้อมูล (ระบุเป็นตัวเลข)    
 ส่วนที่ 4  ปัจจัยภายนอก เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับปัจจัยภายนอก ค าถามในลักษณะ 
   ประเมินค่าความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating Scale)    
 ส่วนที่ 5  ค าถามที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอร่ี  
   กรณีศึกษา ร้านเบเกอรี่เวิลด์ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยค าถามในลักษณะ
   ประเมินค่าความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating Scale)  

การเก็บรวมรวบข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์น ามาด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด จ านวน 
400 ราย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ท าการเก็บข้อมูลคือ กลุ่มที่มีการซื้อสินค้าจากร้านเบเกอรี่เวิลด์ กรุงเทพมหานคร
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือสะดวก (Convenience Sampling)  
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล       
 1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) (1) ใช้ค่าร้อยละและค่าความถี่ของตัวแปรที่มีระดับ
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การวัดเชิงกลุ่ม ในข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ ด้าน
รายได้ ระดับการศึกษาเหตุผลในการเลือกซื้อสินค้า ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ และช่วงเวลาในการซื้อสินค้า 
(2)ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคระห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
พฤติกรรมการซื้อสินค้า และปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอรี่ 
กรณีศึกษา ร้านเบเกอร่ีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร       
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) (1) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
(One-Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม หากพบความแตกต่าง
จะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD ในการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอรี่ กรณีศึกษา ร้านเบเกอรี่ เวิลด์ กรุงเทพมหานคร  
(2) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 
พฤติกรรมการซื้อสินค้า และปัจจัยภายนอก ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอรี่ 
กรณีศึกษา ร้านเบเกอร่ีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องการตัดสินใจในการซื้อวัตถุดิบในการท าเบเกอรี่ 
กรณีศึกษา ร้านเบเกอรี่เวิลด์ กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 58.8 อายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.0 ประกอบอาชีพเจ้าของกิจการ/ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 45.0 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.0 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 84.8 เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าเพื่อประกอบอาชีพ คิดเป็น 
ร้อยละ 30.3 ประเภทผลิตภัณฑ์ในการเลือกซื้อส่วนใหญ่คือ วัตถุดิบ, เครื่องปรุงรส คิดเป็นร้อยละ 66.0 
และช่วงเวลาในการเลือกซื้อสินค้าโดยส่วนใหญ่อยู่ระหว่างเวลา 16.31 น. – 17.30 น. คิดเป็นร้อยละ 37.8 
 
โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีวางจ าหน่ายในร้านค้า อยู่ในระดับคะแนนมาก ด้านราคา อยู่ในระดับคะแนนมาก ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับคะแนนมาก ด้านการส่งเสริมการขาย จัดโปรโมชั่น อยู่ในระดับคะแนน
มาก ด้านพนักงาน ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับคะแนนมาก กระบวนการในการให้บริการ อยู่ในระดับคะแนน
มาก และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ลูกค้าพบเจอ อยู่ในระดับคะแนนมาก  

2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้า พบว่าจ านวนเงินในการซื้อสินค้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
372.13 บาท ความถี่ของการซื้อสินค้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.546 ประเภทสินค้าที่ซื้อในแต่ละคร้ัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 ประเภท  
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3.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโดยพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเมืองอยู่ใน
ระดับคะแนนมาก ด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับคะแนนมาก ด้านสังคมอยู่ในระดับคะแนนมาก และด้าน
เทคโนโลยีอยู่ในระดับคะแนนมาก  

4. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจในการซื้อวัตถุดิบในการท าเบเกอร่ี กรณีศึกษา ร้านเบเกอ
รี่เวิลด์ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปการวิจัยได้ดังนี้เพศ อายุ อาชีพ รายได้ 
ระดับการศึกษา เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้า ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ และช่วงเวลาในการซื้อสินค้า ที่ต่างกัน 
ท าให้ระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าไม่ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

5. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลการตัดสินใจในการซื้อวัตถุดิบใน
การท าเบเกอรี่ กรณีศึกษา ร้านเบเกอรี่เวิลด์ กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย จัดโปรโมชั่น  
ด้านกระบวนการในการให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ลูกค้าพบเจอ มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อ
วัตถุดิบในการท าเบเกอร่ี กรณีศึกษา ร้านเบเกอร่ีเวิลด์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

6. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าที่มีผลการตัดสินใจในการซื้อวัตถุดิบในการท าเบ
เกอรี่ กรณีศึกษา ร้านเบเกอรี่เวิลด์ กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัย  ได้ดังนี้พฤติกรรมการซื้อสินค้า 
ด้านจ านวนเงินในการซื้อสินค้า และด้านความถี่ของการซื้อสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อวัตถุดิบใน
การท าเบเกอร่ี กรณีศึกษา ร้านเบเกอร่ีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

7. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลการตัดสินใจในการซื้อวัตถุดิบในการท าเบเกอรี่ 
กรณีศึกษา ร้านเบเกอรี่เวิลด์ กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ ปัจจัยภายนอก ด้านการเมือง
และด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยี มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อวัตถุดิบในการท าเบเกอรี่ 
กรณีศึกษา ร้านเบเกอร่ีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยการตัดสินใจในการซื้อวัตถุดิบในการท าเบเกอรี่ กรณีศึกษา ร้านเบเกอรี่ เวิลด์ 
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี้  

1. การตัดสินใจในการซื้อวัตถุดิบในการท าเบเกอรี่  กรณีศึกษา ร้านเบเกอรี่ เวิลด์ 
กรุงเทพมหานคร เมื่อเปรียบเทียบจากปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา 
เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้า ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ และช่วงเวลาในการซื้อสินค้า ที่ต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจในการซื้อวัตถุดิบในการท าเบเกอร่ี กรณีศึกษา ร้านเบเกอรี่เวิลด์ กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน ซึ่ง
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคล ไม่ส่งผลโดยตรงต่อ การตัดสินใจในการซื้อสินค้าวัตถุดิบในการท าเบ
เกอรี่ กรณีศึกษา ร้านเบเกอรี่เวิลด์ กรุงเทพมหานครนั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับวันวิสา ก้อนนาค (2562)  
ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ตลาดนัดธนบุรี 
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร และวันชัย แซ่ซู (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อ
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อุปกรณ์ไอทีผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ที่ต่างกัน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์
ไอทีผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ของประชากรในกรุงเทพมหานครต่างกัน แต่ในด้านอาชีพที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อ
การการตัดสินใจในการซื้อวัตถุดิบในการท าเบเกอรี่ กรณีศึกษา ร้านเบเกอรี่เวิลด์ กรุงเทพมหานครนั้น 
สอดคล้องกับวันชัย แซ่ซู (2561) จากการศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ไอทีผ่านเว็บไซต์
ออนไลน์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่าประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพต่างกัน ไม่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ไอทีผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

2. ผลการศึกษาด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการซื้อสินค้า
วัตถุดิบในการท าเบเกอร่ี กรณีศึกษา ร้านเบเกอรี่เวิลด์ กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย จัดโปรโมชั่น  ด้านกระบวนการในการให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพที่ลูกค้าพบเจอ ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบ
เกอร่ี และปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอรี่ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีวาง
จ าหน่ายในร้านค้า และด้านพนักงาน ผู้ให้บริการ ซึ่งแต่ละปัจจัยมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีวางจ าหน่ายในร้านค้า  
 ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอรี่อย่างมีนัยส าคัญ แสดงให้เห็นว่าผู้
ที่มาซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอรี่ กรณีศึกษา ร้านเบเกอรี่เวิลด์ กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญ
กับด้านผลิตภัณฑ์ที่มีวางจ าหน่ายในร้านค้าน้อย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของความหลากหลายในตัวสินค้า สินค้าที่มี
เฉพาะในร้านค้า เป็นต้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ปัณณวิชญ์ พยุหวรรธนะ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อวิปปิ้งครีม จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวิปปิ้งครีม มีเพียง 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และปัจจัยด้านราคา  
 2.2 ด้านราคา 
 มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอรี่อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสามารถตีความได้
ว่าผู้ที่มาซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอรี่ กรณีศึกษา ร้านเบเกอรี่เวิลด์ กรุงเทพมหานครนั้น ให้
ความส าคัญในด้านราคา เช่น การมีราคาที่เหมาะสม รวมทั้งช่องทางการช าระเงินที่หลากหลาย  
 2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอร่ีอย่างมีนัยส าคัญ แสดงว่าลูกค้าที่มาซื้อ
สินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอร่ี กรณีศึกษา ร้านเบเกอรี่เวิลด์ กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่ว่าจะเป็น ท าเลที่เหมาะสม ที่ตั้งสะดวกแก่การเดินทาง การมีที่จอดรถที่เพียงพอ 
รวมทั้งการซื้อสินค้าได้หลากหลายช่องทาง ซึ่งสอดคล้องกับ สุชญา อาภาภัทร (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away ของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away ของกลุ่ม
คนท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี 6 ปัจจัย โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้าน
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กายภาพและการให้บริการ ปัจจัยด้านรสชาติและความสดใหม่ ปัจจัยด้านช่องทางการจ าหน่าย ปัจจัยด้าน
รูปลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านส่งเสริมการขายและการตกแต่งร้าน 

2.4 การส่งเสริมการขาย จัดโปรโมชั่น 
 มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอร่ีอย่างมีนัยส าคัญ แสดงว่าลูกค้าที่มาซื้อ
สินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอรี่ กรณีศึกษา ร้านเบเกอรี่เวิลด์  โดยพบว่าลูกค้าผู้ที่มาซื้อสินค้าให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมการขาย จัดโปรโมชั่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลดแลกแจกแถม หรือการโปรโมทร้านค้า
ผ่านทางช่องทางต่างๆ และการที่ร้านค้าให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ปัจจัยดังกล่าวนั้นส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอรี่อย่างมีนัยส าคัญ แสดงว่าที่มาซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบ เกอรี่ 
กรณีศึกษา ร้านเบเกอร่ีเวิลด์ 

2.5 ด้านพนักงาน ผู้ให้บริการ 
 ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอรี่อย่างมีนัยส าคัญ แสดงให้เห็นว่าผู้
ที่มาซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอรี่ กรณีศึกษา ร้านเบเกอรี่เวิลด์ กรุงเทพมหานคร  ให้ความส าคับ
กับด้านพนักงาน ผู้ให้บริการน้อย อาจเกิดจากผู้ที่มาซื้อสินค้านั้นมีความรู้และความเข้าใจในตัวสินค้ามาก
เพียงพอแล้ว จึงไม่ได้ให้ความส าคัญกับด้านพนักงาน ผู้ให้บริการมากนัก ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการตอบข้อชักถาม 
หรือเรื่องการแต่งกายของพนักงานผู้ให้บริการ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ พัชราภรณ์ เมธีการย์ (2561) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของธุรกิจการจ าหน่ายเครื่องส าอางผ่านเฟซบุ๊ค จาก
การศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีความส าคัญมากที่สุด คือ ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย เนื่องจากมีความสะดวกสบายในการสั่งซื้อและมีการแสดงข้อมูลและภาพประกอบอย่างชัดเจน 
ส่วนปัจจัยที่มีความส าคัญน้อยสุด คือด้านบุคลากร 

2.6 กระบวนการในการให้บริการ 
 มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอรี่อย่างมีนัยส าคัญ แสดงให้เห็นว่าลูกค้า
ที่มาซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอร่ี กรณีศึกษา ร้านเบเกอร่ีเวิลด์ โดยพบว่าลูกค้าผู้ที่มาซื้อสินค้าให้
ความส าคัญกับกระบวนการในการให้บริการ ในเร่ืองของการบริการที่รวดเร็วและถูกต้อง ความพร้อมในการ
ให้บริการ และการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า เป็นต้น 

2.7 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ลูกค้าพบเจอ 
 มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอรี่อย่างมีนัยส าคัญ แสดงให้เห็นว่าลูกค้า
ที่มาซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอร่ี กรณีศึกษา ร้านเบเกอร่ีเวิลด์ โดยพบว่าลูกค้าผู้ที่มาซื้อสินค้าให้
ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ลูกค้าพบเจอ โดยหลักๆจะเป็นเร่ืองของความสะดวกภายในร้านค้า 
ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะร้านค้าจ าหน่ายวัตถุส าหรับเพื่อการบริโภค ท าให้ลูกค้าผู้มาใช้บริการที่ร้านให้
ความส าคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ลูกค้าพบเจอ ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจสินค้าจากร้าน
ขายวัตถุดิบท าเบเกอร่ี กรณีศึกษา ร้านเบเกอร่ีเวิลด์ 

3. ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้า ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการซื้อสินค้าวัตถุดิบใน
การท าเบเกอร่ี กรณีศึกษา ร้านเบเกอร่ีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร พบว่าจ านวนเงินในการซื้อสินค้า และความถี่
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ของการซื้อสินค้า เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอรี่ และปัจจัยที่ไม่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอร่ี คือ ประเภทสินค้าที่ซื้อในแต่ละคร้ัง  

4. ผลการศึกษาปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการซื้อสินค้าวัตถุดิบในการท า เบ
เกอรี่ กรณีศึกษา ร้านเบเกอรี่เวิลด์ กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ
ด้านเทคโนโลยี เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอรี่ ซึ่งสอดคล้องกับ 
ชัชมนต์ อุทัยเก่า (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจผลิตน้ ามันมะพร้าว
บีบสกัดเย็นเพื่อการส่งออก พบว่าปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วย เศรษฐกิจ สังคม หน่วยงาน
ภาครัฐ เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม มีอิทธิพลเชิงบวกกับขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการส่งออก
อย่างมีนัยส าคัญ 

5. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการซื้อสินค้า และปัจจัยภายนอก 
ที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจในการซื้อสินค้าวัตถุดิบในการท าเบเกอรี่  กรณีศึกษา ร้านเบเกอรี่ เวิลด์ 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย การส่งเสริมการขาย จัดโปรโมชั่น ด้านพนักงาน ผู้ให้บริการ กระบวนการในการให้บริการ 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ลูกค้าพบเจอ รวมทั้งปัจจัยภายนอก ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ
ด้านเทคโนโลยี ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอรี่ ในส่วนของปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่มีวางจ าหน่ายในร้านค้า ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบ
ท าเบเกอร่ี หรือกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยที่ลูกค้าผู้ที่มาซื้อสินค้าให้ความส าคัญน้อยที่สุด เช่นเดียวกับ พฤติกรรม
การซื้อสินค้า ประกอบด้วย จ านวนเงินในการซื้อสินค้า ความถี่ของการซื้อสินค้า และประเภทสินค้าที่ซื้อใน
แต่ละคร้ังไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอร่ี  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่องการตัดสินใจในการซื้อสินค้าวัตถุดิบในการท าเบเกอรี่ กรณีศึกษา ร้านเบเกอรี่
เวิลด์ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยขอเสนอแนะเพื่อผู้ที่สนใจน าไปประยุกต์ใช้ดังนี้  
ปัจจัยส่วนบุคคล  
 ในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา เหตุผลในการเลือกซื้อ
สินค้า ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ และช่วงเวลาในการซื้อสินค้า ที่ต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อ
วัตถุดิบในการท าเบเกอรีกรณีศึกษา ร้านเบเกอรี่เวิลด์ กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าปัจจัย
ส่วนบุคคลนั้นเป็นเพียงปัจจัยทางอ้อมที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า แต่ผู้ประกอบการไม่ควรที่จะ
มองข้ามและเน้นให้ความส าคัญเกี่ยวกับการโปรโมทร้านค้าในช่องทางต่างๆเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่แตกต่าง
กันให้เข้ามาซื้อสินค้าที่ร้านค้า เพื่อสร้างความรับรู้ในตราสินค้าให้กับผู้บริโภค  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด        
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีวางจ าหน่ายในร้านค้า จากการวิจัยพบว่า ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าจากร้านค้าไม่ได้
ให้ความส าคัญกับด้านผลิตภัณฑ์มากเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนประสมทางการตลาดด้านอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตาม
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ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในด้านผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ลูกค้าจะต้องใช้เงินจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า การมีวัตถุดิบให้เลือกมากมาย สินค้ามีคุณภาพ ก็ถือเป็นเรื่องที่จะส่งเสริมให้ร้านได้รับ
ความนิยมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นร้านค้าจึงควรมีสินค้าที่หลากหลายและให้ทันกระแสนิยม ทั้งในเรื่องของ
คุณภาพที่ต้องให้ความสนใจเพราะผลิตภัณฑ์นั้นเป็นสิ่งที่ลูกค้าจับต้องเป็นล าดับแรก 
 2. ด้านราคา จากการวิจัยพบว่า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอรี่อย่าง
มีนัยส าคัญ ซึ่งสามารถตีความได้ว่าผู้ที่มาซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอรี่ กรณีศึกษา ร้านเบเกอรี่
เวิลด์ กรุงเทพมหานครนั้น ให้ความส าคัญในด้านราคา เช่น การมีราคาที่เหมาะสม รวมทั้งช่องทางการช าระ
เงินที่หลากหลาย ดังนั้นการก าหนดราคาผู้ประกอบการจึงควรให้ความสนใจ เพื่อที่ จะได้ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าอย่างแม่นย า 
 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากการวิจัยพบว่า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขาย
วัตถุดิบท าเบเกอรี่อย่างมีนัยส าคัญ แสดงว่าลูกค้าที่มาซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอรี่ กรณีศึกษา 
ร้านเบเกอรี่เวิลด์ กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่ว่าจะเป็น ท าเลที่
เหมาะสม ที่ตั้งสะดวกแก่การเดินทาง การมีที่จอดรถที่เพียงพอ รวมทั้งการซื้อสินค้าได้หลากหลายช่องทาง 
ดังนั้นผู้ประกอบการควรจะเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายให้ครอบคลุมในทุกช่องทาง เพื่อเป็นทางเลือกในการ
ซื้อสินค้าให้กับลูกค้า ทั้งยังจะช่วยขยายตลาดลูกค้าที่สนใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่าออฟไลน์ 
ถือเป็นรายได้ในอีกช่องทางของร้านค้า 
 4. การส่งเสริมการขาย จัดโปรโมชั่น จากการวิจัยพบว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขาย
วัตถุดิบท าเบเกอรี่อย่างมีนัยส าคัญ แสดงว่าลูกค้าที่มาซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอรี่ กรณีศึกษา 
ร้านเบเกอร่ีเวิลด์ ลูกค้าผู้ที่มาซื้อสินค้าให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการขาย จัดโปรโมชั่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ลดแลกแจกแถม หรือการโปรโมทร้านค้าผ่านทางช่องทางต่างๆ และการที่ร้านค้าให้ข้อมู ลอยู่ตลอดเวลา 
เนื่องจากปัจจุบันมีช่องทางการโปรโมทร้านค้าในหลากหลายช่องทาง ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของทางร้านที่จะมี
การเติบโตและสามารถสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เมื่อร้านค้ามีการโปรโมทแล้วจะเพิ่มโอกาสในการ
จัดจ าหน่ายสินค้าเพิ่มข้ึนด้วย 
 5. ด้านพนักงาน ผู้ให้บริการ จาการวิจัยพบว่าไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบ
ท าเบเกอรี่อย่างมีนัยส าคัญ แสดงให้เห็นว่าผู้ที่มาซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอรี่ กรณีศึกษา  
ร้านเบเกอรี่เวิลด์ กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับด้านพนักงาน ผู้ให้บริการน้อยอาจเกิดจากผู้ที่มาซื้อ
สินค้านั้นมีความรู้และความเข้าใจในตัวสินค้ามากเพียงพอแล้ว จึงไม่ได้ให้ความส าคัญกับด้านพนักงาน  
ผู้ให้บริการมากนัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตอบข้อชักถาม หรือเรื่องการแต่งกายของพนักงานผู้ให้บริการ  
แต่ผู้ประกอบการก็ไม่ควรที่จะละเลยและให้ความส าคัญกับด้านพนักงาน ผู้ให้บริการ เพราะปัจจัยนี้เป็นตัว
ขับเคลื่อนของทางร้านค้าว่าจะมุ่งไปสู่ทิศทางไหน อาจจะเป็นปัจจัยเพียงเล็กน้อยแต่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ของร้านค้าได้ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรมีการฝึกอบรมพนักงาน ผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ใน
ตัวสินค้า และด้านจริยธรรมในการให้บริการ  
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 6. กระบวนการในการให้บริการ จากการวิจัยพบว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขาย
วัตถุดิบท าเบเกอรี่อย่างมีนัยส าคัญ แสดงให้เห็นว่าลูกค้าที่มาซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอรี่ 
กรณีศึกษา ร้านเบเกอร่ีเวิลด์ โดยพบว่าลูกค้าผู้ที่มาซื้อสินค้าให้ความส าคัญกับกระบวนการในการให้บริการ 
ในเรื่องของการบริการที่รวดเร็วและถูกต้อง ความพร้อมในการให้บริการ และการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า  
ซึ่งการจัดระบบของร้านค้าถือเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญ กระบวนการในการให้บริการนั้นจะ
เป็นการพัฒนา ควบคู่กันระหว่างเทคโนโลยีกับผู้ให้บริการ ทางร้านค้าจึงต้องมีการปรุงปรับข้อมูลของระบบ
ขายสินค้าอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งให้ความรู้ในการใช้งานระบบให้กับผู้ให้บริการเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง 
สมบูรณ์และแม่นย า  
 7. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ลูกค้าพบเจอ จากการวิจัยพบว่า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจาก
ร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอร่ีอย่างมีนัยส าคัญ แสดงให้เห็นว่าลูกค้าที่มาซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอร่ี 
กรณีศึกษา ร้านเบเกอรี่เวิลด์ โดยพบว่าลูกค้าผู้ที่มาซื้อสินค้าให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่
ลูกค้าพบเจอ โดยหลักๆจะเป็นเรื่องของความสะอาดภายในร้านค้า ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะร้านค้าจ าหน่าย
วัตถุดิบเพื่อการบริโภค ท าให้ลูกค้าผู้มาใช้บริการที่ร้านให้ความส าคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่
ลูกค้าพบเจอ การท าให้ร้านค้าดูสะอาด จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องให้ความส าคัญ เพราะเป็น
องค์ประกอบแรกๆที่ลูกค้าสามารถสัมผัสด้วยตาเปล่าได้ ทั้งยังสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าผู้มาใช้บริการ 
พฤติกรรมการซื้อสินค้า 
 จากการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการซื้อสินค้า ที่ประกอบด้วย จ านวนเงินในการซื้อสินค้า ความถี่ของ
การซื้อสินค้า และประเภทสินค้าที่ซื้อในแต่ละครั้ง นั้นไม่ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขาย
วัตถุดิบท าเบเกอร่ีอย่างมีนัยส าคัญ อาจจะเป็นเพราะจุดประสงค์ของการซื้อสินค้าของลูกค้านั้นไม่ได้มีความ
แตกต่างกันมากนัก ดังนั้นผู้ประกอบการจึงสามารถที่จะใช้กลยุทธ์การขายสินค้าเดียวกันได้กับทุกกลุ่มลูกค้า 
เพราะลูกค้าจะมีการตอบสนองในรูปแบบเดียวกัน ท าให้การโปรโมท หรือการท าโฆษณาต่างๆ นั้นไม่ได้
ยุ่งยาก เพียงผู้ประกอบการจะต้องดึงจุดเด่นของร้านค้าในด้านต่างๆที่ลูกค้าให้ความสนใจ โดยอาจจะน า
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ลูกค้าให้ความสนใจมาเป็นตัวก าหนดกลยุทธ์ของทางร้านต่อไป 

ปัจจัยภายนอก          
 จากผลการวิจัยปัจจัยภายนอก พบว่า ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยี 
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายวัตถุดิบท าเบเกอรี่ เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่
อยู่ในช่วงโควิด-19 ระบาดนั้น จะเห็นได้ชัดว่าปัจจัยภายนอกนั้นส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขาย
วัตถุดิบท าเบเกอร่ี ซึ่งพบว่าในช่วงของการออกนโยบายจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น โครงการคนละครึ่ง เราชนะ 
เรารักกัน ประชาชนให้การตอบรับเป็บอย่างดี และมีการจับจ่ายใช้สอยกันอย่ างมาก แต่พอเข้าสู่ช่วงหลังที่
ของโครงการทางภาครัฐดังกล่าวเข้าสู่ช่วงปกติ อีกทั้งโควิด-19 ก็ยังมีการระบาดอยู่ท าให้การจับจ่ายใช้สอย
นั้นน้อยลง ผู้บริโภคหันมาให้ความส าคัญกับของอุปโภค บริโภคที่จ าป็นมากกว่า ปัจจัยภายนอกจึงเป็นสิ่งที่
ผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุมได้ เพียงแต่จะต้องหาวิธีทางในการรับมือให้ดีที่สุด 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาทางด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ที่มีวางจ าหนา่ย
ในร้านค้า และด้านพนักงาน ผู้ให้บริการ ไปสอบถามเชิงลึก เพื่อจะได้น าข้อมูลที่ได้มาก าหนดกลยุทธ์ของทาง
ร้านค้า ต่อไปในอนาคต 

2. การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะลูกค้าผู้มาซื้อสินค้าจาก ร้านเบเกอรี่ เวิลด์ 
กรุงเทพมหานคร เท่านั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้าง ครอบคลุมยิ่งขึ้น 
รวมถึงเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างให้มากกว่า 400 คน ซึ่งจะส่งผลให้งานวิจัยมีความน่าเชื่ถือยิ่งขึ้น และเพื่อให้
ทราบถึงความคิดเห็นที่แตกต่าง ความหลากหลายของข้อมูลเพิ่มมากขึ้น 

3. การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาที่อยู่ในสถานการณ์ของสังคมที่ต้องเผชิญกับโรคโควิด-19 
ระบาด ท าให้ข้อมูลที่ได้มาเป็นไปตามสถานการณ์ หากสถานการณ์ปกติควรจะมีการศึกษาเพื่อหาข้อมูลอีก
คร้ังและน ามาเปรี่ยบเทียบกับการศึกษาคร้ังนี้ เพื่อให้ข้อมูลนั้นมีความน่เชื่อถือมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถช่วย
ให้ธุรกิจได้มีการเติบโตในอนาคตด้วย 
 
กติติกรรมประกาศ 

 การวิจัยคร้ังนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์และการช่วยเหลืออย่างดีจาก
คณาจารย์หลายท่าน อาจารย์ดร.นิเวศน์ ธรรมะ  และอาจารย์ดร.วัชรพงษ์ ตันฑ์พรชัย เป็นที่ปรึกษางานวิจัย 
ทั้งให้ค าปรึกษาพร้อมแนะน าแนวทางในการจัดท าและแก้ไขเนื้อหาให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ 
รวมถึงการให้ความเห็นต่างๆอันเป็นประโยชน์ จนกระทั่งงานวิจัยในครั้งนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
 ผู้วิจัยขอกราบขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้มอบวิชาความรู้ จนสามารถน าความรู้เหล่านั้นมาเป็น
แนวทางในการวิจัยครั้งนี้ รวมถึงขอขอบคุณเพื่อนทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี จนท าให้การวิจัย
ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วง  
 ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจในการด าเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการตลาดและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง หากมีข้อผิดพลาด
ประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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